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Sjusjøen Vel er en stor velforening og en overveiende del av hytteeierne i vårt
nedslagsfelt støtter opp med sitt medlemskap. Vi forventer derfor at vår
stemme blir hørt når det gjelder videre utbygging/utvikling i dette området så
vel som når det planlegges større arrangementer som berører oss som
hytteeiere og turgåere, sommer som vinter.
For at vi om tillitsvalgte skal kunne utføre et arbeid til gagn for medlemmene
er vi avhengige av at det kommer innspill i form av oppmøte på
arrangementer, kommentarer i Sjusjøposten og våre nettsider eller direkte
innspill til ett eller fler av styrets medlemmer.
Blir vi så hørt og får vi de nødvendige innspillene? Styret vil svare et klart ja
på det første spørsmålet, men kunne gjerne sett at innspillene hadde vært
flere.
Styret mener det er viktig at det arbeides på en måte slik at det opparbeides
tillit hos beslutningstakerne, det være seg kommunen eller grunneierne. Vi har
en bestemt følelse av at vi nyter stor tillit og at våre uttaleser og innspill er
ønsket. Det ligger i sakens natur at interessemotsetninger vil oppstå og da
skal medlemmene vite at styret gjør det som er mulig for å ivareta
medlemmenes interesser.
Prosjekt ”Destinasjon Sjusjøen”
Sjusjøen Vel har vært med i dette arbeidet siden forprosjektet ble startet og er
med som en av stifterne av hovedprosjektet. Det er organisert som et
samvirke og har en varighet på tre år. Årsaken til at vi har valgt å være aktive,
er at vi har stor tro på prosjektet og tror det har mye for seg. Vi mener at alle
som har en eller annen form for virksomhet på Sjusjøen trekker i sammen og
er med og sørger for at Sjusjøen står fram tydelig med en enhetlig profil. Vi
ønsker alle aktivitet på Sjusjøen, men denne aktiviteten skal være i tilrettelagt
på en måte slik at hytteeiere og andre også kan finne den ro og stillet som vi
vet mange ønsker. Derfor er det svært mange hensyn som skal tas når den
videre utvikling skal planlegges. Dette prosjektet skal trekke opp retningslinjer
for hvordan det skal arbeides og deltagelsen er bred. Kommunen og to av tre
grunneiere står i spissen og det hele støttes av Innovasjon Norge. Styret vil
også i kommende periode være aktivt med i dette arbeidet og sikre at våre
medlemmers interesse kommer fram. I den sammenheng er det viktig å være
klar over at medlemmenes interesser ikke er entydige.

Sjusjøen og Omegn Skiforening (SOS)
Som nevnt i årsmeldingen har nå (SOS)tilbakelagt sitt andre driftsår og igjen
holdt Årsmøte ute ved Midtfjellkoja i påsken. Foreningen har i overkant av 700
medlemmer. Det arbeides aktivt for å rekruttere nye medlemmer og det er de

som er ivrige brukere av løypenettet som er hovedmålgruppen. Det føres eget
regnskap for SOS som en egen avdeling i RingsakerFjellet Fritid AS. For
2014 ligger det an til at nærmere 400 000 kroner vil bli overført til kjøring av
skiløyper, vedlikehold av stier og broer samt merking av sykkelruter.
Foreningen har en styringsgruppe som har medlemmer fra alle grunneierne,
forretningsdrivende, Birkebeineren, kjøreansvarlig og fire VEL. I tillegg møter
kommunen som observatør i møtene. Alle tiltak som iverksettes vedtas i
gruppen, inklusive priser for løypekjøring samt retningslinjer for
løypepreparering.
I kommende periode vil det også bli arbeidet med planlegging av løyper og
stier i et mer langsiktig perspektiv og i hele Ringsakerfjellet.
Sjusjøen Vel ser det som viktig å være aktiv i styringsgruppen.
I tillegg til det som er nevnt foran, vil styret for resten arbeidsåret 2013-2014 i
det alt vesenlige konsentrere sitt arbeide om følgende punkter:
-

Fortsatt holde tett og tillitsfull kontakt med grunneiere og
kommunen.
Sørge for at hytteeiernes interesser kommer fram før beslutninger
tas.
Følge godt med i lokal presse.
Kreve full innsikt i at våre bevilgninger brukes til det de er tiltenkt.
Holde medlemmene informert om styrets arbeid gjennom
Sjusjøposten og våre hjemmesider.
Holde medlemsmøter når det oppstår saker som trenger grundig
belysning.
Aktiv medlemsverving. Potensialet er fortsatt stort.
Holde nær kontakt med andre Vel foreninger i Ringsakerfjellet.
Arrangere aktiviteter for de ferierende på Sjusjøen, både i vinter- og
sommersesongen.
Bistå til at Sjusjøen framstår på en måte som er dette vakre område
verdig gjennom miljøvennlig renovasjon.

I driftsåret er det forventet at det holdes 4-5 styremøter med 3-5 timers
varighet. Styret fordeler arbeidsoppgavene i flere underutvalg og
arbeidsmengden i disse vil variere avhengig av aktuelle saker
Aktiviteter som for eksempel skirenn og fiskekonkurranse krever også stor
innstas fra styrets medlemmer. Her ønsker vi at medlemmer som har tid og
interesse kan gjøre en innsats.
Styret ønsker selvfølgelig innspill fra medlemmene om aktuelle saker som
berører oss som hytteeiere.
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